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تقديم
العمارة ومفاهيمها المرسومة

ال متنح العامرة »أرسارها« بسهولة. فمفهومها الذي يندرج يف إطار تآلف جمموعة علوم متنوعة، 
تتفتح  إهنا  أو مطبوع خاص.  يضحى عصيًا عىل الرشح والتبسيط. وهي هلذا ال »تقرأ« بكتاب حمدد 
ملرأى متلقيها، تدرجييًا، من خالل »قراءات« عديدة، ومشاهدات عديدة، واهتاممات عديدة، وطبعًا 
حضور معارف عديدة. وعىل عكس مجيع املواضيع الدراسية، التي يمكن دراستها يف اجلامعات عرب 
كتب منهجية ومدرسية Text Book، فان تعلم العامرة، ال يمكن له أن ينحرص يف كتاب منهجي حمدد؛ 
ما جيعل منها حالة، تتطلب رضورة توافر كتب عديدة، بمعارف متنوعة حتى يمكن تعلمها أو دراستها. 



العامرة، عرب  املتمرسني إىل نقل جتربتهم الشخصية، يف جمال تعلم  املهنيني  املؤلفني  جيتهد كثر من 
كتب متنوعة يف مضامني نصوصها، ومتعددة يف أساليب طرح أفكارها، إليصال تلك التجارب اهلامة 
قسم  يف  تعلمته  يشء   101« وكتاب  املعامري.  التعليم  جمال  يف  مهتمني  عديدين،  قراء  إىل  واملطلوبة 
العامرة« ملؤلفه »ماثيو فردريك« نموذجًا فطنًا لإلصدارات املثرية لالهتامم، واخلاصة يف هذا املوضوع. 
فمؤلف الكتاب، وهو معامر أمريكي وخمطط حرضي، يمتلك جتربة غنية يف التعليم املعامري، مارسها 
يف اجلامعات األمريكية املختلفة، مثل كلية بوسطن للعامرة، ومعهد وينتويرث التكنولوجي وكذلك 
بكمربدج يف ماساتشوستس. وهو مؤلف لكتب عديدة تتناول إدراك وتقبل الفنون املختلفة. ويتسم 
فنية  قيمة  الصويف، عىل  الشاب حممد عباس  املعامر  العربية  إىل  قام برتمجته  الذي  كتابه هذا،  أسلوب 
عالية، متثلت يف اعتامد الرسوم والتخطيطات املخترصة والواضحة وسيلة إليصال الفكرة املعامرية إىل 

املتلقي بصورة سلسة ومبارشة ووضوح. 
لتمثيل  ينزع  إىل أقىص حد ممكن؛ عندما  االتصالية«  »العملية  فانه خيتزل  املعرب،  وهبذا األسلوب 
»اللغة« برسوم وختطيطات، مستعيدًا وظيفية اللغة األساسية، بكوهنا »إبالغ«. ومعلوم، إن »اإلبالغ« 



نموذج  خالل  من  االتصالية،  العملية  ركائز  احد  احلداثية،  االتصال  لنظريات  ووفقا  اآلن،  يشكل، 
الرسوم أو التخطيطات، بمقدورها التعبري عن  أن  أيضًا،  معلوم،  متلق>.  إبالغ،  رسالة،  <مرسل، 
حالة معرفية، برسعة واختزالية، أكثر بكثري من الكلامت. فالعقل اإلنساين بإمكانه أن يعالج املعلومات 
البرصية برسعة مذهلة. من هنا، ينبع، االعتقاد الراسخ )والصحيح، طبعًا(، من إن نظرة رسيعة عىل 
اليشء أو صورة منه تكشف- كام يشري إىل ذلك احد املختصني- »..عن أكثر مما قد تكشفه صفحة 
من الكلامت املصوغة يف نص مكتوب«. وإذا تأملنا، نتائج مزج امتيازات النص املكتوب، مع مزايا 
خصائص الرسوم والتخطيطات، فسيكون بوسعنا تصور سهولة ورسعة إيصال املعلومة إىل املتلقي. 
الرسوم  يعتمد عىل  فالكتاب،  له.  نقدم  الذي  كتابه،  ما توخاه »ماثيو فردريك« يف  وهذا حتديدا، 
التخطيطية والنص الكتايب املختزل، يف إبالغ املعلومة املعامرية، )امللتبسة املعاين(، إىل القارئ، الذي 
الكتاب،  يف  املكتوبة  النصوص  تلك  تستند  وفهمها.  املعاين  تلك  دالالت  يدرك  أن  وبيرس  بوسعه، 
و»نصها« البرصي إىل أقوال وتصاريح معامريني مشهورين، هلم مكانتهم املؤثرة يف اخلطاب النظري 
املعامري، وكذلك أقوال، مستلة من جتربة املؤلف الشخصية، مثل القول املنسوب إىل املعامر »ميس فان 



در ّرو«: < القليل يعني الكثري!>؛ أو قول »روبرت فنتوري« الذي حياكي به مقولة »ميس« املشهورة 
إياها من أن »القليل يعني... امللل!« أو تلك املقولة الذكية »املصمم اجليد ال خياف من أن يرتك فكرة 
جيدة!«، أو »إن أية صفة مجالية، عادة ما تكون، معززة بوجود نقيضها!«، أو عىل سبيل مثال آخر »إن 
هو  متقدمة،  مراحل  يف  معك  وتأخذها  التصميم  أستوديو  يف  تتعلمها  التي  قيمة  األكثر  األشياء  من 
كيفية التطوير عىل العمل التصميمي وليس تصميم مبنى يتم إدراكه بشكل مثايل!« وغريها.. وغريها. 

والقول األخري غاية يف األمهية، وجيدر به، أن يكون شعار العملية التعليمية املعامرية الصائبة. 
ال يضمن كتاب »101 يشء تعلمته يف قسم العامرة«، احلصول أو الوصول إىل املعرفة التامة بالعامرة. 
لكنه، بالتأكيد حيقق جانبا، ال بأس به، من متطلبات تعلم العامرة، واإلحاطة بـ»أرسارها«!. انه كتاب 
جدير باملطالعة، ليس فقط من قبل املهنيني االختصاصيني أو طالب املدارس املعامرية، وإنام يستحق 
االطالع عليه من قبل مجيع املثقفني، الذين يودون أن يضيفوا علوم أخرى إىل ذخريهتم املعرفية. إنه 

كتاب سهل، غني باملعلومات، ومريح للقراءة. 



وإذ أنوه بحس اختيارات املرتجم، وبعمله الذي يشكر عليه، فإين أحّي، أيضًا، مبادرته وجرأته يف 
التصدي إىل ترمجة هذا الكتاب املفيد.. واملمتع. 

د. خالد السلطاين
معامر وأكاديمي وباحث يف 
مدرسة العامرة/األكاديمية 
امللكية الدانمركية للفنون
كوبنهاغن - الدانمرك
آب، 2011



مقدمة المؤلف

ُمربكة  حمرّية  املعامرية  الدراسة  ومناهج  العامرة.  لطالب  بالنسبة  اليقينية  املفاهيم  هي  جدا  قليلة 
كالوحش اجلامح تتطلب ساعات طويلة، نصوص كثيفة وأحيانا تعليامت بليدة.

بالكثري من  إىل ذلك مملوءة  باإلضافة  فهي  بالفعل(  فاتنة )وهي كذلك  العامرة  إذا كانت دروس 
االستثناءات والتحذيرات مما جيعل الطالب يتساءلون لو كان هناك يشء ما نتعلمه ذو قاعدة راسخة 

يف العامرة.
حقل  هي  يشء  كل  رغم  العامرة  ألن  العامرة  دروس  يف  الغموض  هذا  وجود  الرضوري  من  إن 
إبداعي، ورغم صعوبة األمر فانه مفهوم ألساتذة العامرة يف عدم تأسيس قاعدة راسخة فيها خلوفهم 



من فرض قيود غري رضورية عىل العملية اإلبداعية. إن املحصلة النهائية من ذلك هو إعطائهم أفاق 
مفتوحة تزود الطالب بفرصة التجول بدروب فاتنة ولكن غالبا ما جتعلهم يشعرون بأن العامرة مشيدة 

عىل أرض رخوة ال عىل قاعدة صلبة.
إن هدف هذا الكتاب هو وضع أساس ألستوديو التصميم)*( حيث يزود بحشد من املسائل التي 
تنعش العملية التصميمية. الدروس الالحقة يف كل من التصميم، الرسم، العملية اإلبداعية، ووسائل 
اإلظهار قد خطرت ببايل يف البداية كوميض بالكاد يمكن متييزه من خالل مرحلة دراستي الضبابية. 
التي قضيتها بني معامر متمرس ومدرس للعامرة قد زادتني وضوح وشفافية.  ولكن عدد السنوات 
والتساؤالت التي ظهرت وقتها بقيت حمور التعليم املعامري: لقد برهن يل طاليب مرارا وتكرارا أن 

التساؤالت واإلرباكات يف العامرة تتشابه بكوهنا تكاد تكون كونية.
أدعوكم لرتك هذا الكتاب مفتوح عىل الطاولة أثناء عملكم يف األستوديو، ادعوكم لرتكه يف جيوب 
معاطفكم، لقراءته خالل تنقالتكم بواسطة خمتلف وسائل النقل، لقراءته بصورة عشوائية عند احلاجة 

)*( املقصود يف هذا الكتاب بأستوديو التصميم هو حصص مادة التصميم املعامري النظرية والعملية )املرتجم(.



النطالقة يف حل مشكلة تصميم معامرية. مهام يكون ما ستفعلوه يف الدروس الالحقة، كونوا ممتنني 
بأين لست حولكم ألعدد لكم التحذيرات واالستثناءات الالهنائية لكل من هذه الدروس.

املعامر، ماثيو فردرك
شهر آب 2007
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ياسويو  جورج،  ديريك  كونوفر،  روجر  جانغ،  جوليان  آدمز،  كانتور  ديبورا  إىل  الشكر  جزيل 
ايكوجي، تيريي الموريوكس، جيم الرد، سوسان لويس، مارك الونثال، توم باركس؛ هؤالء من بني 
أساتذة العامرة الذين يقدرون اللغة االنكليزية البسيطة؛ شكرا لطاليب الذين قاموا بالسؤال واجلواب 
عىل الكثري من األسئلة التي قادت إىل ظهور هذا الكتاب وجزيل الشكر إىل زمييل وعمييل سورتشيه 

فايربانك.



كيف ُيرسم اخلط
يقوم املعامريون برسم خطوط خمتلفة ألغراض خمتلفة، ولكن أكثر اخلطوط استخداما يف العامرة 
تكون شديدة يف بدايتها وهنايتها ممارسة هذا اخلط تعطيه رسوخا عىل والرقة وتعطي الرسمة قدرة عىل 
اإلقناع وتأثري شديد، إذا كانت هناية اخلط الذي ترسمه متضائلة ستميل رسوماتك إىل أن تظهر جبانة، 
غامضة، مبهمة. لتمرين نفسك عىل رسم خط قوي مؤثر قم بالتدرب عىل رسم نقاط صغرية ذات رد 

فعل عنيف يف بداية وهناية كل جرة قلم.
داخل اخلطوط بخفية يف حمل التقائها. سيخلصك هذا من أن تبدو الزوايا ملتوية بشكل غري مالئم.
وال  الصفحة  عرب  زغب  وذو  متشعب  اخلط  جعل  حتاول  ال   Sketch ختطيطي  برسم  القيام  عند 
تشكل خط غامض مبهم من جمموعة خطوط قصرية متشعبة أو فصوص متداخلة. بل قم بتحريك 
القلم بحركة سلسلة متحكم هبا وقد يكون من األفضل أن ترسم خط خفيف كدليل أويل قبل الرشوع 

يف اخلط النهائي. ثم ال متحو هذا اخلط اخلفيف فسوف يعطي الرسمة نوع من الشخصية واحليوية.
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نعم

ال



الشكل هو عنرص، هيئة، مظهر، متمركز عىل صفحة أو قامش أو خلفية أخرى
األرضية هي فضاء هذه الصفحة.

أما   ،Positive Shape املوجب  الشكل  أو  ما، عنرص،  ما، شكل  بأنه يشء  الشكل  من مسميات 
األرضية فبالتناوب تسمى بالفضاء، الفضاء املتبقي، الفضاء األبيض أو احلقل.
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األرضية

الشكل



الناتج من متوضع  الفضاء  أن  األرضية)figure-ground theory( عىل  الشكل -  نظرية  تنص 
أشكال ما جيب أن يعامل بأمهية األشكال نفسها.

متوضع  بعد  معينا  شكال  يمثل  ال  كان  إذا   )Negative Space(السالب بالفضاء  الفضاء  يدعى 
بني  املحصور  الفضاء  شكل  كان  إذا   )Positive Space( املوجب  بالفضاء  ويدعى  فيه.  األشكال 

األشكال له شكل معني.
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4 أشكال موضوعة بشكل 
عشوائي حيث ينتج عنها 

فضاء سلبي

نفس األشكال الـ 4 وضعت 
بِشكل ُمرّتب حيث ينتج عنها 

فضاء إجيايب )مثلث(

نفس األشكال الـ 4 وضعت 
بِشكل ُمرّتب حيث ينتج عنها 

.)A( احلرف



عندما تكون العنارص أو الفضاءات غري رصحية املعامل عىل الرغم من كوهنا مرئية - نستطيع أن نراها 
حتى لو مل نكن نراها فعليا - يف هذه احلالة يقال عنها إهنا ضمنية
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لنظرية  األبعاد  ثالثية  النظرية   )Solid-Void theory( واملجوفة  الصامء  التكوينات  نظرية  تعد 
أو  امُلتكونة  احلجمية  الفضاءات  أن  منها  ونفهم   )Figure-Ground theory( األرضية  الشكل- 

امُلتشكلة من متوضع األشكال املصمتة هي بأمهية أو أكثر أمهية من هذه األشكال نفسها.
يعترب الفضاء ثالثي األبعاد فضاًء موجبًا Positive space إذا كان له شكل حمدد ويعطي إحساسًا 
باحلدود أو يكون عتبة لالنتقال من اخلارج إىل الداخل. يمكن إبراز الفضاء املوجب بطرق ال حتىص 
من نقاط، خطوط، سطوح مستوية، كتل مسطحة ذات أحجام معينة، أشجار، حواف املبنى، أعمدة، 

جدران، انحدار يف األرض وعنارص أخرى ال ُتعد.
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نحن نتحرك ضمن الفضاءات السالبة ونعيش يف الفضاءات املوجبة.
إن أشكال وجودة الفضاءات املعامرية تؤثر يف جتربتنا اإلنسانية وسلوكنا بشكل عميق ببساطة ألننا 
نسكن يف الفضاءات نفسها يف بيئتنا املبنية ال يف اجلدران املصمتة أو السقوف أو األعمدة التي تشكلها. 
وتكون الفضاءات املوجبة هي املفضلة من قبل الناس لتمضية الوقت والتفاعل االجتامعي. بينام تكون 

الفضاءات السالبة حاضنة للحركة واالنتقال بدال من أن تكون فضاءات مسكونة.
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فضاء سلبي 
فضاء إجيايب )للحركة(

)املعيشة والتجمع(

تعد الساحة املحصورة يف جممعات الكليات مكان مثايل للتجمع 
والتفاعل االجتامعي والتسكع.



تكون املباين املوجودة يف ضواحي املدن موزعة بشكل عشوائي يف الفضاء. بينام املباين احلرضية هي 
التي تشكل الفضاء احلرضي.

عند تصميمنا لبناية ما يف هذه األيام نركز جمهودنا عىل شكلها باعتبار أن بقايا شكل الفضاء اخلارجي 
املدن  الفضاءات اخلارجية موجودة بشكل نموذجي يف ضواحي  بقايا عرضية. هذه  املحيط هبا هي 
وتعد فضاءات سالبة الن املباين املكونة هلذه الفضاءات ليست مرتبة بطريقة تعطي الفضاء املحصور 

داخلها شكال حمددا.
املباين احلرضية فهي عىل أي حال مصممة عىل افرتاضات معاكسة لألوىل، فقد يكون شكل  أما 
املبنى ثانوي قياسا بشكل الفضاء العام إىل حد قد جيعل بعض املباين احلرضية »مشوهة« كي تكون 
شكال  تكّون  عليها  ترتكز  التي   Squares والساحات   Courtyards والفناءات   plazas الباحات 

موجبًا.
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مدينة من القرون الوسطى
خمطط يوضح الشكل - األرضية

ضاحية ملدينة معارصة
خمطط يوضح الشكل - األرضية



»العامرة هي الصناعة الفكرية للفضاء.«
لويس خان      
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العمارة هي فكرة صناعة الفضاء.

لويس كان (Louis Kahn)





اإلحساس باملكان
)*()Genius Loci( جني املكان

املعامرية  لسامهتا  عميق  بشكل  البارزة  األماكن  لوصف  يستعمل  املكان.  عبقرية  حرفيا  يعني 
والتجريبية العالية.

)*( جنّي املكان )Genius Loci( هو تعبري للناقد النروجيي كريستيان نوربريغ شولتز  ويراد به حضور ثقافة املكان حيث يصبح 
ذو نكهة خاصة مرتبطة به )عامرة ومعامريون - د.خالد السلطاين(. )املرتجم(.
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نصب لقدامى املحاربني يف حرب فيتنام، واشنطن 1982
تصميم، مايا لن



تتأثر جتربتنا بالفضاء املعامري بالكيفية التي نصل هبا إليه.
سيبدو الفضاء الطويل الساطع اإلضاءة أكثر طوال وأكثر سطوعا إذا وضع معاكسا له فضاء وأطيئ 
السقف واقل سطوعا. كام وسيبدو أي فضاء مقدس أو نصبي أكثر روعة إذا ما وضع يف هناية طريق 
ملجموعة فضاءات أدنى منه. وستكون التجربة احلسية يف الغرف ذا الفتحات جهة اجلنوب أقوى إذا 

ما مررنا قبلها بمجموعة غرف فتحاهتا باجتاه الشامل.
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قم باستعامل مبدأ »اإلنكار واجلائزة«)*( إلغناء مشهد البيئة املبنية بنظر املاّرة.
عند حتركنا بني األبنية، القرى، واملدن نقوم بربط أمثلة برصية من حميطنا مع احتياجاتنا وآمالنا. وإن 

إشباع وإغناء جتاربنا هو نتيجة ربط هذه األمور مع بعضها. 
مبدأ »اإلنكار واجلائزة« يمكن أن حُيّفز لصياغة وجتربة غنية. ففي تصميم ممرات حركية خارجية 
حاول عرض ملحة من الوجهة النهائية أو هدف الشخص املتنقل خالل هذه املمرات، كأن تكون هذه 
اللمحة عبارة عن سالمل، مدخل بناية، معلم أو عنرص ثم قم حلظيا بإخفائه من طريقهم، ثم اعرض 
اهلدف مرة أخرى من زاوية خمتلفة، أو بعرض صفات تفصيلية بصورة أوضح فيه. ثم حول وجهتهم 
إىل طريق أو ممر غري متوقع إلحداث إثارة أكثر أو إحساس حلظي بالضياع؛ وأخريا قم بمكافئتهم مرة 
أخرى بتجربة مثرية أو منظر خمتلف عن هذا اهلدف. بالتايل فان هذا العمل اإلضايف سيجعل الرحلة 

أكثر إثارة، والوصول نعم املكافأة.

»denial and reward« )*(
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صمم فضاًء معامريا ليالئم برناجما حمددا أو جتربة أو غاية ما.
تقوم بوصفه  ثم  آخر -  اعتباطي  أو أي شكل  ترسم مستطيال -  عند رسمك ملخطط طابقي ال 
مناسبا الستعامل معني، بل حتقق من متطلبات الربنامج بكل حذافريها لتحديد تفاصيل الفعالية التي 
ستشغل هذا احليز. وحاول تصور املوقف أو التجربة التي ستحدث فيه، ثم قم بتصميم عامرة تلبي 

متطلبات هذا احليز وتزيده مجاال.
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متحف غونغهايم، نيويورك، 1959
املعامر، فرانك لويد رايت



إن ختطيط الفضاء هو تنظيم أو ترتيب الفضاءات بام يالئم احلاجة الوظيفية.
يعد ختطيط الفضاء مهارة حاسمة للمعامريني، لكن تنظيم الفضاء بشكل يلبي املتطلبات الوظيفية 
لتناسب  بام يالئمها  الوظيفية  املشكلة  بإلباس  يقوم  الفضاء  ط  خُمطِّ املعامر.  به  يقوم  بام  قليل  يعد جزء 
ط الفضاء يقوم  املبنى يف املوقع؛ بينام املعامر معني أيضا بام يعنيه املوقع والبناية التي يعمل عليها. خُمطِّ
بإحداث مساحة وظيفية للعاملني يف املكتب؛ بينام املعامر يأخذ بعني االعتبار طبيعة هذا العمل يف هذه 
ط الفضاء يزودنا بفضاء للعب كرة  البيئة املكتبية، ومعناه بالنسبة للعاملني فيه وقيمته للمجتمع. خُمطِّ
السلة، أداء جتارب معملية، تصنيع قطع ما، عرض مرسحي؛ بينام يقوم املعامر بإشباع جتاربنا يف هذه 

الفضاءات بانفعاالت خمتلفة من ترف، مرح، مجال وسخرية.
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العامرة تبدأ بفكرة.
ال تعد احللول التصميمية جمرد أشياء مادية مثرية بل هي منساقة بأفكار تشكل أساسها. إن الفكرة 
واملعلومات.  اخلارجية  للتجارب  خمتلفة  معان  ونعطي  نفهم  ننظم،  بواسطتها  حمددة  ذهنية  بنية  هي 
بدون هذه األفكار التي تقود املبنى فإن املعامريون ما هم إال خمططي فضاءات.خيططون الفضاءات مع 
 DNA إمكانياهتم يف تزيينها و »إلباسها« مما ال يشكل عامرة حقيقية؛ فالعامرة تكمن يف احلمض النووي

للبناية يف إحساس مضمور ضمنها مغروس يف الكل الكامل.
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الـ )بار- تيه( هي الفكرة أو املفهوم املركزي للبناية.
ممكن أن نعرب عن الـ )بار - تيه()*(  بعدة طرق ولكن غالبا ما يتم التعبري عنها بمخطط يصور التنظيم 
العام لطابق بناية و ما ينتج عنه من جتربتها وناحيتها اجلاملية. خمططات الـ )بار - تيه( توضح الكتل، املداخل، 
العامة واخلاصة،  املناطق  الداخلية،  اإلنشائية، احلركة  املوقع، موقع اإلسنادات  الفضائي، عالقات  التدرج 

الصالبة والشفافية، ومفاهيم أخرى كثرية. كام أن نسبة االهتامم هبذه العوامل خيتلف من مرشوع آلخر.
أن  إن مل يكن مستحيال  املمكن  املوضحة هنا من مشاريع مصورة سابقا، قد يكون من غري  املخططات 
تضع خمطط من مرشوع قديم إىل مرشوع جديد بنجاح، فالعملية التصميمية هي نضال إلحداث خمطط مالئم 

بشكل فريد للمرشوع.
قد جيادل البعض بأن الـ )بار - تيه( املثالية تكون متكاملة وشاملة حيث تعلمنا بكل سامت البناية اجلاملية 
ونظامها اإلنشائي وصوال إىل أشكال مقابض األبواب. البعض اآلخر يعتقد بأن الـ )بار - تيه( املثالية هي 

حالة غري مرغوب هبا وال يمكن الوصول إليها أصال.
 “big idea” مصطلح فرنيس معناه »صنع قرار ما« وغالبا ما يشار إليه بمعنى الفكرة الكبرية )par – TEE( وباالنكليزية )( الـ )بار - تيه*(
 A Visual dictionary of Architecture – Francis D. K.(لتنظيم أو خمطط حلل مشكلة معامرية يعرب عنها بمخطط أو تعبري كالمي

Ching( )املرتجم(.
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دس اإلصبع يف 
اخلشب

تطفل أشكال شاذة 
عىل فضاء نقي

شكل احلرف L يف 
عالقات متنازعة

فضاء يعزل العام 
عن اخلاص

صندوق تم الطرح منه

ختطيط دائري مع 
درجة مفقودة



ُتفهم الـ )بار - تيه( بأهنا ليست معامرية وجيب أن تكون مزروعة قبل أن يولد الشكل املعامري.
يف أفضل األحوال تنتج الـ )بار - تيه( من أمور تفوق أمهية من الشأن املعامري. عىل سبيل املثال 
»شكل احلرف L يف عالقات متنازعة« قد يكون )بار - تيه( مالئم جدا ملبنى حكومي جديد لفئتني 
متحاربتني سابقا وثم شكلت امة جديدة. »دس األصبع يف اخلشب« قد ينتج من اعتقاد بيئي بوجود 
تستدرج  اخلسارة  أن  معناها  فلسفة  إىل  تلمح  قد  املفقودة«  و»الدرجة  ما.  وغابة  ما  بني حقل  عالقة 

الفرصة)*(.

)*( راجع الرسومات صفحة الصورة قبل  درس 15
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كلام كانت الفكرة التصميمية ذا خصوصية أكثر كلام ناشدت مجهورا اكرب من املعجبني.
يف أي جمهود غري حمدد يناشد مجيع الناس ينتج عادة بان يكون ال يناشد أي احد عىل اإلطالق. 
ولكن الرسم وفق رؤيا حمددة، حالة حزن، وجهة نظر ساخرة، انعكاس بارع، اتصال ثقايف، جدل 
سيايس، أو معتقد فقهي بعمل إبداعي ممكن أن يساعد عىل خلق بيئة سيقوم اآلخرون بتمييزها كل 

بطريقته.
صمم جمموعة سالمل حيث تنزل منها عروسا عصبية يف يوم ما، حدد إطار نافذة تطل عىل منظر 
قم  رعاياه،  منها  يوبخ  العامل  يف  دكتاتور  ألسوأ  ما  رشفة  اجعل  نموذجي،  خريفي  يوم  يف  ما  شجرة 
بإحداث منطقة جلوس ملجموعة من املراهقني عىل األرجح سيجلسون فيها ويشتكون من أهاليهم 

ومدرسيهم.
إن تصميمك وفق رؤيا حمددة لن يضيق فهم الناس للمبنى بل عىل العكس سيسمح هلم باستعامل 

تفسرياهتم اخلاصة ومعتقداهتم يف فهم التصميم.
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كنيسة النباتيني املخططني باللون 
البنفسجي

كنيسة اجلميع



جيب أن ال يربر أي قرار تصميمي بأقل من طريقتني.
إذا صمم بطريقة  الرئييس من السلم هو إمكانية االنتقال من طابق إىل طابق، ولكن  الغرض  إن 
جيدة سيمثل فضاء جتمع، عنرص نحتي، وأداة لتوجيه الفضاء الداخيل للبناية. كام يمكن للنافذة أن 
البناية إىل منظر طبيعي  أنظار مستخدمي  بالضوء، توجيه  تقوم بوضع إطار ملنظر ما، تزود جدار ما 
عالقة  عن  اإلقرار  أو  للبناية،  اإلنشائية  احلالة  وصف  اجلدار،  سامكة  عن  تعبري  اخلارج،  يف  خالب 
حمورية مع عنرص معامري آخر. كام إن صف من األعمدة يكون عادة للدعم اإلنشائي، حتديد ممرات 
احلركة، أداة لتحديد املسار أو ينفع هذا الصف من األعمدة يف إبراز عنارص معامرية متموضعة بإيقاع 

خيتلف عنها.
البناية وكلام أوجدت تربيرات أو  املختلفة يف كل عنارص  التصميمية  التربيرات  يمكن إجياد هذه 

مسوغات هلذه العنارص أكثر كلام كان أفضل.
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ارسم بتسلسل هرمي.
ال ترسم بدقة 100 % عند رسمك عىل ورقة متوسط احلجم. بل من األفضل أن تبدأ برسم العنرص 
الرسم  ورقة  بتخطيط  ابدأ  التفصيلية.  سامته  عىل  تدرجيي  بشكل  اعمل  ثم  التكوين  يف  أمهية  األكثر 
أو لوحة الرسم بكاملها. ثم استخدم خطوط خفيفة للداللة، استخدم ختطيطات بأشكال هندسية، 
عمليات برصية ملقارنة األشكال والعنارص للتأكيد من متوضعها بنسب صحيحة. وبعد نجاحك يف 
بأنك  نفسك  وجدت  إذا  التفاصيل.  حيث  من  تليها  التي  املرحلة  إىل  انتقل  التخطيطية  املرحلة  هذه 
تركز عىل التفاصيل يف منطقة ما، انغمس هبا لفرتة وجيزة ثم انتقل إىل مناطق أخرى يف الرسمة. قم 
بتقييم نجاحك هذا بشكل مستمر ثم قم بعمل تعديالت يف املواضع التي حتتاج إىل تعديالت يف سياق 

اللوحة أو الرسمة ككل متكامل.
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يميل املهندسون إىل االهتامم أكثر باألشياء املادية من حيث خواصها الفيزيائية وعالقتها مع بعضها 
البعض. بينام يميل املعامريون إىل االهتامم بشكل مبارش هبذه األشياء املادية من حيث تفاعلها مع البرش 

وطبيعتهم.
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املعامر شخص يعرف يشء عن كل يشء. املهندس شخص يعرف كل يشء عن يشء.
بشكل  يعزف  الذي  املوهوب  وليس  لسمفونية،  قائد   - الثقافة  عام  خمتص،  غري  شخص  املعامر 
منفرد عىل كل اآلالت املوسيقية بصورة رائعة -. يف مهنته يقوم املعامر بتوجيه فريق عمل مكون من 
مستشارين  داخليني،  مصممني  ميكانيك،  مهنديس  إنشائيني،  مهندسني  من  حمرتفني  اختصاصيني 
مقاولون  املواصفات،  وكاتبوا  الكميات  حاسبوا  املعامرية،  املواقع  منسقي  البناء،  وقوانني  أنظمة  يف 

وأخصائيون آخرون من فروع أخرى من املعرفة.
عادة ما تتضارب مصالح هؤالء املختصني فيام بينهم. لذلك عىل املعامر أن يكون عاملا بشكل كايف 
يف هذه االختصاصات ليتمكن من املفاوضة وإنتاج هذه املتطلبات بنفس الوقت الذي يكون فيه قد 

قام بتلبية كافة متطلبات الزبون وحافظ عىل سالمة املرشوع.
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كيف تكتب احلروف بيدك بطريقة معامرية
إن كتابة احلروف بطريقة معامرية تنبع من االلتزام بعدة مبادئ ومهارات:

اجعل الوضوح واالتساق فوق كل يشء.. 1
استخدم خطوط للداللة )حقيقية أو متخيلة( لتتأكد من استواء اخلط.. 2
وضوح وتأكيد كل بداية وهناية جلرة القلم وتداخل اخلطوط برفق حمل التقائهم كام يف خطوط . 3

الرسم.
أعط جلرة قلمك ميل طفيف إىل األعىل، إذا مالت إىل األسفل ستبدو اخلطوط وكأهنا مرهقة . 4

تعبة.
أعط رضبات القلم امللتوية انتفاخا لتبدو كأهنا ملتوية فعال.. 5
انتبه بحذر للمسافة البيضاء بني األحرف، حرف E عىل سبيل املثال حيتاج مسافة أكثر عندما . 6

.T أو S منه عندما يتبع األحرف I يتبع حرف
هناك العديد من أنواع اخلطوط عىل الكومبيوتر مشاهبة لألحرف التي تستخدم يف العامرة ويمكن 

استعامهلا كمرشد إىل أن تطور مهارة كتابة األحرف اخلاصة بك.
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قد ُتعترب احلقيقة ذاتية، حيث يقوم الفرد بِفرض وحدانية عىل األشياء التي ُتثري اهتاممه، أو قد ُتعَترب 
احلقيقة موضوعية، حينها سيكون ُهناك فصل يف هذه األشياء.

بينام  الرياضيات.  وعامِل  املَنطقي،  امليكانيكي،  التِقني،  العامِل،  ُهناك  حيث  الوالية  هي  املوضوعية 
الثقافات  مواطنني  إن  احلرة.  األرواح  وألصحاب  الصويف،  املوسيقي،  للفّنان،  بيئة  الذاتية  تكون 
العامَل الذي نعيش  النظر املوضوعية - لذلك قد تبدو هذه وجهة نظر  احلديثة يميلون لتقدير وجهة 

فيه - ولكن كال النمطان الذايت واملوضوعي حاسامن لِفهم وَخلق العامرة.
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النظر للحقيقة بذاتية
إنغامر مبارش

النظر للحقيقة بموضوعية
انفصال املالحظة اخلاصة



»ينصب اهتامم العلم عىل القطع والبتات )Bits(واألجزاء ألشياء استمراريتها ُمسّلم هبا بينام ينصب 
عمل الفنانني باستمرارية هذه األشياء ذات القطع والبتات واألجزاء امُلسّلم هبا.«

روبرت بريسيغ
زين وفن صيانة الدراجات البخارية

24





استعمل الـ )بار - تيه( اخلاصة بك كدليل ومعلم يف تصميم مظاهر املبنى املختلفة
عند تصميمك لسلم، نافذة، عامود، سقف، ردهة انتظار، فراغ وسطي ملصعد، أو أي منحى من 
مبنى ما، دائام خذ بنظر االعتبار كيف إن تصميمه سيساعد عىل رشح وتقوية الفكرة األساسية للبناية. 
 )layers( أو الفكرة تنوي أن تعرب عن تنظيم من عدة طبقات )عىل سبيل املثال، ختيل أن الـ )بار - تيه
يف كل طبقة صفة معامرية فريدة. يف هذه احلالة فان وجود سالمل يف وسط هذه البناية قد يفرس كاآليت 

حسب متوضع السالمل:
إذا كان موجه عرب هذه الطبقات، وبذلك سيكون الشخص الذي يستخدم السلم بعبور هذه . 1

الطبقات.
إذا كان موازي لبقية الطبقات سيبدو السلم كأنه طبقه مستقلة.. 2
إذا ترك خارج نطاق هذه الطبقات سيبدو كأنه ترك ليحافظ عىل نقائها.. 3
أي كيفية أخرى تساعد عىل التعبري بان هذا املبنى شيد عىل أساس وجود طبقات فيه وال يفهم . 4

بخالف ذلك.
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جمموعة سالمل عكس الطبقاتجمموعة سالمل بموازاة الطبقات



املعامريون رسيعو العمل.
الزبون  متطلبات  إنشائية،  مشاكل  حمتوم،  بشكل  مشاكل  ستظهر  التصميمية،  العملية  تقدم  عند 
املتقلبة، صعوبات يف حل خمارج الطوارئ، أجزاء من الربنامج نسيت ثم تم إعادة اكتشافها، أو مفاهيم 
 - اعتربهتا مدهشة  وإن  التي سبق   - التصميمية  فكرتك  والكثري غري ذلك.  قديمة،  جديدة ملشاكل 

ستواجه الفشل فجأة وبشكل عجيب.
برتقيعات موضعية يف أماكن املشاكل  التشبث بفكرة فشلت ويقوم  املصمم الضعيف، سيحاول 
باهلزيمة ويتخىل عن مسعاه إىل كل متكامل ولكن  البعض  يفقد قيمة »وحدة الكل«. وقد يشعر  مما 
املصمم اجليد يفهم تآكل وحدة الفكرة كإشارة مساعدة ملعرفة بأي طريق يريد املرشوع نفسه أن يميض 

يف املرحلة القادمة.
عندما تقوم التعقيدات بإفساد خمططك يف العملية التصميمية، بدل الفكرة أو إذا اقتضت الرضورة 
ختل عنها ولكن ال تتخىل عن فكرة وجود فكرة، وال تعاند وتتعلق بفكرة ال تنفع بعد اآلن، بل قم 

بإحداث فكرة جديدة تقوم بدمج كل ما تعرفه عن البناية وحتتاجه بشكل شمويل.
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األسبوع الرابع

األسبوع العارش

األسبوع الثاين

األسبوع الثامن

األسبوع األول

األسبوع السابع



أفكار ضعيفة، خطوط ضعيفة. أفكار قوية، خطوط قوية.
أقالم التخطيط العريضة )املاركر(، أقالم الفحم، ألباستيل، ألطباشري، ألطالء، أقالم الرصاص، 
وغريها من األدوات الناعمة أو ذات الرؤوس الطليقة تعد خري وسيلة للرشح والتعبري عن األفكار 
يف مراحل التصميم املبكرة ألهنا يف طبيعتها متيل للتعبري عن األفكار الواسعة ال القرارات الدقيقة يف 
أكثر يف  فائدة  الرفيعة )املاركر أيضا( ذي  التخطيطية  أو أقالم  الرصاص  بينام تكون أقالم  التصميم، 
تطور العملية التصميمية وصوال إىل خمطط طابقي حملول. حيث تزيد قيمة الرسومات يف هذه احلالة 

من وضوح التفاصيل الدقيقة فيها.
أدوات  املرسومة حسب مقياس رسم معني بواسطة  الواضحة -  القوية  الرسامت ذات اخلطوط 
مثل  الكمية  أو  املحددة  أو  احلاسمة  املعلومات  توضيح  يف  األفضل  هي   - الكومبيوتر  أو  هندسية 
خمططات الطوابق النهائية أو الرسوم التفصيلية ملقاطع اجلدران مثال. وقد تكون مفيدة من حني آلخر 
يف حالة أردنا التأكد من مناسبة األبعاد لفكرة تصميمية معينة، عىل كل حال فان برامج الكومبيوتر 

تفتح اآلفاق حول خيارات ال متناهية يف الرسم أكثر من كوهنا مساعدة لفهم مشكلة تصميمية.
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املصمم اجليد ال خياف من أن يرتك فكرة جيدة.
تصممه.  الذي  املبنى  تالئم  أو  تنتمي  أهنا  بالرضورة  يعني  ال  ببالك  جيدة  فكرة  ختطر  أن  جمرد 

استعرض كل فكرة جيدا، اعصفها ذهنيا)*(
تأملها بصورة عشوائية، اسمع بحذر مقرتحات اآلخرين. هدفك كمصمم هو إحداث كل متكامل 

وليس دمج أفضل معامل البناية مع بعضها حتى لو مل تتالئم مع بعضها.
لتوظيف  يسعى  ملحن موسيقي  كأنك  ما،  نظرية  يوظف  أن  كاتب حياول  بفكرتك وكأنك  فكر 
موضوع )Theme( موسيقي معني: فليست كل فكرة تقوم بسحرك تنتمي ملا تعمل عليه وقتها! قم 
باالحتفاظ باألفكار اجليدة - الغري منتمية ملا تعمل عليه اآلن - لوقت آخر يف مرشوع آخر، وقد ال 

تكون ذات نفع وقتها أيضا.
)*( يعد العصف الذهني)brainstorming( احد برامج تدريب اإلبداع أول من وضعه »أوسبورن«، يقوم أسلوبه عىل فكرة 
وجود عدد من األشخاص تضمهم جلسة يتداولون فيها األفكار بحرية  مطلقة بشأن مشكلة أو موضوع معني، من دون 
حرج ما إذا كانت غريبة أو غري مألوفة أو حتى لو بدت غري منطقية، الن النقد والسخرية ممنوعان متاما. )اإلبداع وتذوق 

اجلامل: د. قاسم حسني صالح( )املرتجم(.
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من أصعب املهارات التي يطورها املصمم هو أن يكون موجها للعملية التصميمية ال منقادا مع منتجها.
أن تكون موجه للعملية التصميمية يعني:

أن هتدف لفهم املشكلة التصميمية قبل البحث عن احللول.. 1
عدم إقحام حلول املشاكل القديمة للمشاكل اجلديدة.. 2
إزالة نفسك من استثامر كربيائك يف املرشوع وحماولة الوقوع يف حب أفكارك بصورة بطيئة.. 3
أن تكون التحقيقات والقرارات التصميمية شمولية )حيث تعالج عدة مناحي من املشكلة التصميمية . 4

يف آن واحد( بدل من القرارات املتسلسلة حيث تعالج مشكلة تصميمية ما قبل التحقيق من التي تليها.
اختاذ قرار تصميمي مع علمك مسبقا بأنه قد ينجح أو ال بعد أن متيض يف املرشوع.. 5
أن تعرف متى تغري ومتى تتشبث بقراراتك السابقة.. 6
تقبل قلقك بصورة عادية عندما تكون يف حرية بام ستفعله.. 7
العمل والتنقل بشكل سلس بني الفكرة )املرسومة بمقياس رسم معني( والتفاصيل األخرى حيث . 8

تقوم إحداها بإبالغ األخرى.
توصلت . 9 التي  التصميمية  باحللول  اقتناعك  مدى  عن  النظر  بغض   » لو...؟  »ماذا  الدائم  التساؤل 

إليها.
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»املبنى السليم املالئم، ينمو بشكل طبيعي، منطقي، شاعري، من خالل كل الظروف املحيطة به.«
لويس سوليفان
حديث يف روضة أطفال {مع إعادة صياغتها}.
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إن من األشياء األكثر قيمة التي تتعلمها يف أستوديو التصميم وتأخذها معك يف مراحل متقدمة هو 
كيفية التطوير عىل العمل التصميمي وليس تصميم مبنى يتم إدراكه بشكل مثايل.

العملية  يطوروا  أن  يشء  كل  فوق  طالهبم  من  يريدون  التصميم  أستوديوهات  يف  املدرسون 
التصميمية جيدا، إذا أعطى األستاذ درجة جيدة ملا يبدو لك كأنه مرشوع ضعيف يفتقر للكثري من 
التصميمية. وكذلك  العملية  الكثري يف  تعلم  إنه  أثبت  قد  الطالب  لكون  األرجح  فهذا عىل  األشياء 
قد ترى مرشوع يبدون كأنه ممتاز ينال عالمة متوسطة، ملاذا؟ ألن املرشوع ال يستحق عالمة جيدة إذا 

كانت العملية التي قادته إىل هذه املرحلة غامضة، سيئة التنظيم، أو نتيجة لرضبة حظ.

31





 إن الذين حيلون املشاكل بطريقة إبداعية وأكثر تأثريا يدخلون أثناء حلهم هلا يف مرحلة امليتا تفكري)*(
 »ما بعد التفكري« أو التفكري بالتفكري:

الذين يفكرون عىل طريقة  التفكري. إن  أثناء  امليتا - تفكري هو كونك واعيا إىل كيفية تفكريك  إن 
امليتا تفكري ينشغلون بحوار داخيل مستمر بني اختبارات لعمليتهم التفكريية، توسعاهتا، نقدها وإعادة 

توجيهها.

Meta-thinking )*(
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إذا رغبت بإعطاء صفة ما تشبع هبا الفضاء أو العنرص املعامري فاحرص عىل أن تكون هذه الصفة 
موجودة فعال.

إذا رغبت بأن يبدو جدارا ما بأنه سميك فاحرص عىل أنه سميك.
إذا رغبت أن يبدو فضاء ما بأنه طويل فاحرص عىل أنه طــويـــل.

اخلرباء  فاملصممني  املبتدئني،  للمصممني  بالنسبة  حاسم  يشء  هو  التصميم  يف  النية  وضوح  إن 
يعرفون كيفية إضافة تأثريات كبرية عىل األمور املتفرقة الغري ملحوظة.
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ال تكتفي بعرض املنظر اجلميل، بل قم بوضع إطار له
قد يكون احلائط متعدد النوافذ أفضل احللول ملنظر مثري موجود، ولكن ما يشكل جتربة برصية غنية 
هو وجود مناظر خمتارة، مؤطرة، معروفة أو حتى متجاهلة بشكل رصني. كمصمم اعمل باهتامم عىل 
صياغة وتشكيل حجم النوافذ ومتوضعها بحيث تكون خمصصة هلذه املناظر املوجودة والتجارب التي 

ختاطبها.
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»يعجبني اجللوس مع وجود منظر مجيل ولكن يعجبني أن أجلس وأدير له ظهري.«
جريترود ستني،
 السرية الذاتية ألليس ب. توكالس
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َتِمل الرسومات )التي ُرسمت بتسقيط الظل والظالل فيها( قيمة عاطفية أكثر من تلك الرسومات 
املكونة من جمرد خطوط.
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إن أي صفة مجالية عادة ما تكون معززة بوجود نقيضتها.
عند سعيك لوضع صفة مجالية حمددة )ملعان، ظالم، طول، نعومة، استقامة، تذبذب، تفاخر، وما 
شابه( لفضاء ما أو عنرص أو بناية، حاول وضعها مع نقيضتها أو معاكستها إلحداث تأثري أكرب. إذا 
أردت لغرفة أن تبدو كأهنا ساطعة وطويلة حاول تصميم فضاء بالقرب منها واطئ ومظلم. وإذا أردت 
لردهة أن تبدو نقية هندسيا ومركز مرتب جدا لبناية اجعل ما حييط هبا فضاءات بأشكال عضوية مرتبة 
عشوائيًا. وإذا أردت أن تؤكد خصائص مادة تدل عىل الرتف اعكسها بوجود مادة متواضعة وأقل 
منها جودة. كل سمة من سامت املبنى تعطي فرص خمتلفة كام ذكر: السطوح اخلشنة تعكس بالسطوح 
الرتتيبات اخلطية  املستمرة،  املتكررة مع اجلدران  العمودية، األعمدة  بالكتل  األفقية  الكتل  الناعمة، 
مع املنحنيات، النوافذ الكبرية مع الصغرية، الفضاءات املضاءة من السقف مع املضاءة من اجلانب، 

الفضاءات املنسابة مع الغرف املجزئة، وهكذا.
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نقاط البوصلة األساسية متنح ارتباطات ملعاين باستطاعتها إغناء التجربة املعامرية.
الرشق: الشباب، الرباءة، العذوبة

اجلنوب: النشاط، الوضوح، البساطة
الغرب: الشيخوخة، التساؤل، احلكمة

الشامل: النضج، القبول، املوت
الفضاءات  مكان  حتديد  عىل  تساعدك  أن  يمكن  ولكن  مطلقة  ليست  االرتباطات  هذه  أن  مع 
والفعاليات املختلفة يف موقع أو بناية ما. لذا: ماذا يقرتح عليك اجتاه البوصلة يف موقع مقربة أو فضاء 

للعبادة أو قاعة تعليمية أو حضانة أطفال؟ 
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متيل التكوينات الساكنة لتبدو كأهّنا يف فرتة راحة.
احلزم،  بالقوة،  انطباع  تعطي  الناجحة  حاالهتا  ويف  متناظرة.  الساكنة  التكوينات  تكون  ما  عادة 
اإليامن، الثقة، السلطة أو الديمومة أما إذا كانت هذه التكوينات ليست من األمثلة الناجحة فستبدو 

مملة وغري جذابة عىل اإلطالق.
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تساعد التكوينات الديناميكية العني عىل االستكشاف أكثر.
احلركة،  املرح،  احلامس،  باحليوية،  توحي  متناظرة.  غري  الديناميكية  التكوينات  تكون  ما  عادة 
كأهنا  ستبدو  الناجحة  األمثلة  من  ليست  التكوينات  هذه  كانت  إذا  أما  والنزاع.  العدوانية  التدفق، 

مزعجة ومشوشة.
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االجتاهات احلركية ومعاكساهتا
إلحداث تكوين ديناميكي متزن ثنائي أو ثالثي األبعاد، ابدأ بقرار تصميمي أويل ديناميكي وغري 
نقيض  هلا كيشء  معاكسة  بنقاط  فكر  األوىل،  معاكسة الجتاه  ديناميكية  ثانوية  تتبعه حركة  ثم  متزن، 
مجايل: شبيهة هبا ولكنها خمتلفة ومعاكسة هلا، كعدد الهنائي من النقاط املتعاكسة نظريا ممكن أن توجد 
للحركة املعطاة. عىل سبيل املثال فإن دوامة مفردة كبرية ممكن أن تعاكس بعدة مربعات صغرية ألن 
الـ »متعددة« تعاكس الـ »مفردة« والـ »صغرية« تعاكس الـ »كبرية« ولكن نفس الدوامة ممكن عكسها 
بتعرج مائل، أو شبكة عادية واضحة أو جمموعة دوائر تطوف حوهلا وهكذا، الن كل من هذه احلركات 

املعاكسة حتوي عىل مواصفات تعاكس مواصفات موجودة يف هذه الدوامة بطريقة ما.
يف التكوين املوجود عىل اليمني هناك ماال يقل عن 4 حركات، كل واحدة من هذه األربعة تعاكس 

الباقني بطريقة ما.
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إن متارين الصف األول املضجرة »البقع والنقاط«)*( و»الكتل واملطبات«)**(  هي فعال متارين هلا 
عالقة بالعامرة.

يصيب الكثري من طالب العامرة املبتدئني الضجر وينفذ صربهم يف متارين التصميم ثنائية وثالثية 
األبعاد. التي تدرس بشكل شائع يف أول أيام أستوديوهات التصميم. وطالب العامرة يف السنوات 
املتقدمة يكونون ممتنني وسعيدين ألهنم قد نجوا من التصاميم األولية هذه، وغالبا ما يفشلون يف النظر 

إىل الوراء إىل أيام هذه التامرين وربطها باملشاكل املعامرية املعقدة التي يعانون منها حاليا.
إذا مل يكن املدرس اخلاص بكم قد أوضح العالقة بني هذه التامرين والعامرة احلقيقية، فأسئلة أن 
يعطيك أمثلة. أو اسأل أستاذا آخر يدرس مرحلة أعىل من مرحلتك الدراسية. فخالل هذا التأسيس 

يف التامرين البدائية ثنائية وثالثية األبعاد ستكون أكثر متكنا للميض قدما يف جمال العامرة املعقد.

spots and dots )*(
lumps and bumps )**(
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عند مواجهة مشكلة يف حل خمطط طابقي أو خمطط ملوقع عام أو واجهة مبنى أو مقطع أو شكل 
بناية، ُانظر إليه كتكوين ثنائي أو ثالثي األبعاد.

تشجع هذه الطريقة عىل إعطاء انتباه أكثر لالتزان بني عالقة الشكل والفضاء، وسيساعدك عىل 
بإفراط عىل بضع  الرتكيز  باملخطط. وسيمنعك من  املتباينة املوجودة  النظرة كوحدة واحدة للسامت 
التكوينات  حول  طرحها  يمكن  أسئلة  هناك  التوازن.  يمنع  مما  األخرى  عىل  تفّضلها  التي  السامت 

الثنائية والثالثية األبعاد مثل:
هل يملك التكوين اتزان عام؟ 

هل هناك خليط من العنارص ذات األحجام املختلفة واألسطح املختلفة جتذب النظر بطريقة 
خمتلفة من مسافة خمتلفة؟ 

هل هناك »حركة« طاغية عىل التكوين؟ وهل هناك ما يعاكسها؟ 
هل هنالك مساحة ما يف التكوين تبدو كأهنا مهملة؟ 
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خمطط لدراسة املوقع العام ملرشوع جممع كليات



تقوم نظرية األلوان بتزويدنا بإطار لفهم سلوك ومعنى األلوان.
قد ترتبط األلوان بالفصول كاآليت:

الشتاء: رمادي، أبيض، أزرق ثلجي، وما شاهبها
اخلريف: اللون الذهبي، اخلمري، الزيتوين، البني األرجواين، وما شاهبها من ألوان موحلة أو مطفية

الصيف: األلوان األساسية أو الناصعة
الربيع: الدرجات اللونية الفاحتة

قد تصنف األلوان أيضا إىل ألوان دافئة وباردة، األلوان الباردة متيل الن تكون متباعدة عن املشاهد 
بينام الدافئة تبدو كأهنا تقرتب للمشاهد.

الدافئة: األمحر، البني، األصفر، األخرض الزيتوين واملصفر.
الباردة: األزرق، الرمادي، األخرض احلقيقي أو املزرق.

بشكل  متموضعة  لبعضها  املكملة  األلوان  فيها  تكون  )التي  األلوان  عجلة  استعامل  بإمكاننا 
معاكس( لتنظيم األلوان. كاستخدام األلوان املكملة لبعضها البعض - عىل سبيل املثال، األزرق مع 

الربتقايل - يكّون تكوين لوين متزن.
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أمحر

برتقايل

أصفر
أخرض

أزرق

بنفسجي



مراحل املعرفة الثالث
جتربته . 1 مع  كامل  بشكل  مرتبطة  االطالع،  القليل  البالغ  أو  للعامل  الطفل  نظرة  وهي  البساطة 

الشخصية وبكل سعادة هو غري مدرك ملا هو خمبئ حتت سطح احلقيقة املبارشة.
التعقيد يصور نظرة البالغ االعتيادي للعامل، تتميز بالوعي عن تعقيد األنظمة سواء يف الطبيعة . 2

أو املجتمع ولكن تتميز بعجز يف الرؤية الواضحة هلذه األنامط والعالقات
أنامط . 3 خلق  أو  إدراك  عىل  القابلية  حسب  توجد  للواقع.  تنويرية  رؤية  هي  البليغة  البساطة 

واضحة ضمن خليط معقد. إن إدراك هذه األنامط يعد مهارة حاسمة للمعامر الذي يتوجب 
واضحة  الغري  التصميمية  االعتبارات  من  الكثري  وسط  التنظيم  عايل  مبنى  خيلق  أن  عليه 

والتنافسية غالبا.
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قم بإحداث عامرة غنية من خالل البساطة البليغة أو من خالل تفاعل املفردات البسيطة بدال من 
احلشو بالتكتالت الغري رضورية.

سواء كانت النية بإحداث مجال معامري بأقل ما يكون أو معقد جدا، سواء كانت التجربة املعامرية 
واضحة أو غامضة، فضاءاهتا متباعدة أم مصفوفة، ينبغي عىل البناية أن تكون شيئا منظام بشكل عايل. 
إن إحداث أنامط واضحة يف خمطط البناية هو خري طريقة إلعطاء نظام يسمح يف نفس الوقت لتكوين 

عدة جتارب وإمكانية قراءات خمتلفة.
هذه بعض األمثلة للتعقيدات الغري رضورية:

حركات  ثالثة  فيه  تكون  الذي  الوقت  يف  املنفصلة  التصميمية  احلركات  من  الكثري  وضع 
متشكلة جيدا تفي بالغرض.

إشغال املرشوع بأشياء ال فائدة منها جمرد ألنه ممل بدوهنا.
تكتيل الكثري من العنارص غري املرتبطة باملرشوع مع عدم أخذها بنظر االعتبارات التصميمية 

وال وحدهتا يف املرشوع بل جمرد لكوهنا مثرية بحد ذاهتا.
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تعقيد ناتج من البساطة البليغة 
-  ثالثة عنارص متشكلة إلحداث 

12 فضاء

تعقيد مصنوع من تكتيل مفرط -  
12 عنرص تطلبت لتكوين 12 فضاء

البساطة
ثالثة عنارص عادة ما تشكل ثالثة 

فضاءات



قد يصعب تنظيم املباين املربعة وأجنحة املباين والُغرف.
ألن املربع شكل غري ديناميكي فهو بطبيعته ال يلمح إىل نمط حركة حمدد. هذا يزيد من صعوبة 
تأسيس أو وضع ممرات حركة مالئمة يف خمطط الطابق، والحقا فإن الغرف الداخلية يف املباين املربعة 
غالبا ما تكون بعيدة عن اإلضاءة الطبيعية والتهوية. إن األشكال الغري مربعة - املستطيالت، األشكال 
اهلاللية، األشكال ذات احلواف وهكذا - تكون أكثر مالئمة بطبيعتها لضم أنامط من احلركة للتجمع 

والسكن.
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أنت  فإّنك  جيدا،  فهمها  عىل  قادرة  تكون  بصورة  جلدتك  أفكارك  توضيح  بمقدورك  يكن  مل  إذ 
نفسك ال تفهمها بصورة كافية.

بعض املعامريني واألساتذة والطالب يميلون عادة الستعامل لغة معقدة بإفراط )وعادة ما تكون 
بدون معنى!( يف حماولة للحصول عىل التميز واالحرتام. قد يفر البعض منهم هبا بصورة ما ولكن ال 
حتاول تقليدهم. فاملحرتفني الذين يعرفون عنوان ومساحة عملهم بصورة جدية يكونون قادرين عىل 

إيصال أفكارهم للبقية بلغة احلياة اليومية البسيطة.
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ولكن بكل تأكيد فان تعدد 
املتشاهبات سُيعكس بصورة أفضل 

من خالل  توزيع النمطية حيث 
تعطي خصوصية إىل اللغة املوجودة 

بفضل العالقات املحورية.
هذا املرشوع يتكلم عن التعقيد من 

خالل التعددية



خيتلف كل من االرتفاع والزاوية ولون ضوء النهار حسب اجتاه البوصلة ووقت النهار. يف نصف 
الكرة األرضية الشاميل:

أو  اللون  الشامل يميل إىل أن يكون بال ظل، منترش، حمايد  املواجهة جلهة  النوافذ  النهار يف  ضوء 
رمادي خفيف يف معظم أوقات النهار يف السنة.

أنعم  ارتفاعا مع ظالل  النهار يف الرشق يكون أقوى يف الصباح. ويميل إىل أن يكون أقل  ضوء 
وأطول وألواهنا رمادية مائلة للصفرة.

تبدو  إىل  ويميل  الظهرية.  منتصف  إىل  الصباح  أواخر  من  مهيمن  يكون  اجلنوب  يف  النهار  ضوء 
ألوانه حقيقية، وذو طيف قوي وظالل هّشة.

ضوء النهار يف الغرب يكون قوي جدا بني أواخر الظهرية وبداية املساء وذو طيف ذهبي برتقايل 
غني. وخيرتق األبنية بعمق ويكون مزعج أحيانا.
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تبدو النوافذ غامقة يف وقت النهار
عند العمل عىل إظهار بناية من اخلارج، احرص عىل جعل النوافذ غامقة مما يضيف عمق وواقعية 
أكثر )ما عدا إذا كانت النوافذ ذات زجاج عاكس أو وجود تكوين مصمت أو ستارة خلف الزجاج(. 50





اجلامل هو التناغم املوجود بني عالقات العنارص لتكوين ما وليست العنارص ذاهتا.
جرب ارتداء بنطالك املفضل وأحد قمصانك وأفضل سرتة عندك بدون اعتبار تنسيقهم ثم حاول 

امليش يف الشارع سيكون من الصعب أن ال يتم الضحك والسخرية منك.
صمم سيارة مكونة من أبرز املميزات اجلميلة ألفضل السيارات عىل اإلطالق. هل سريغب أحد 

من األصدقاء بركوهبا برفقتك؟
املثريات  هوليوود  نجوم  ألجسام  وقطع  صور  جمموعة  من  أحالمك  لفتاة  شكل  بتجميع  قم 

املفضالت عندك. وانظر هل ستكون مثرية بقدر ما كان كل جزء منها مثري يف مكانه األصيل؟
إن ما خيلق اجلامل الناجح هو طبيعة املحاورة املوجودة بني هذه الِقطع وليست الِقطع ذاهتا.
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E جاغوار نوع



تزداد قيمة التكوينات املتزنة الغري متناظرة ويعتربها الكثريين برهانا عىل سعة التفكري عايل الطراز.
يسعى الفنان عادة عىل إجياد التوازن يف التكوينات الساكنة أو الديناميكية. ُيعد التوازن صفة متأصلة 
يف التكوينات املتناظرة، ولكن التكوينات الغري متناظرة قد تكون متوازنة أو غري متوازنة أحيانا. لذلك 

فإن الالتناظر يتطلب فهم أكثر عن تطور وتعقيد التكوين ككل.
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املبنى اجليد يبوح بأشياء خمتلفة عن نفسه عند استعراضه من مسافات خمتلفة. 53





لألشكال اهلندسية مواصفات ديناميكية متأصلة فيها بحيث تؤثر عىل فهمنا وجتربتنا يف البيئة املبنية.
أبعاد مربعة  الغرفة ذات  املثال، ساكن بشكل متأصل فيه وغري اجتاهي. لذلك  املربع، عىل سبيل 
أو مكعبة تظهر كأهنا يف حالة سكون، عىل الرغم من أهنا إن مل تصمم بشكل جيد فستبدو بليدة وبال 
معنى. بينام املستطيل، وألنه يملك جانبان طويالن وجانبان قصريان فهو اجتاهي بشكل متأصل. كلام 
زاد طول الغرفة املستطيلة كلام ساعد ذلك عىل وجود حركة فيزيائية برصية موازية ملحور املستطيل 

الطويل.
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احلائط  من  املرت  يقارب  ما  بعد  عادة عىل  يكون  الصغرية  الغرف  ملمر حركة يف  أفضل موضع  إن 
وبشكل مستقيم.

ومرور  حركة  بواسطة  مقاطعتهم  تتم  ال  بأن  للغرفة  الرئيسيني  للمستخدمني  سيسمح  هذا  إن 
العابرين. إن أسوء أساليب احلركة يف الغرف الصغرية هو املمر القطري أو املوازي للمحور الطويل 
الذين  الغرف بشكل مريح واألشخاص  األثاث يف هذه  توزيع  الصعب  للغرفة. حيث سيكون من 

يعيشون يف هذا الفضاء سيميلون للشعور أو باألحرى سيكونوا أصال عثرة يف طريق املارة.
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ممر حركة جيد جدا - حيث منطقة 
اجللوس معزولة عن زمحة احلركة

ممرات حركة غري مرغوب هبا  - متر خالل منطقة 
جلوس مزدمحة



ُيمكن تصنيف معظم األشكال املعامرية عىل إهنا أشكال ُمضافة، مطروحة، ُمشّكلة، أو جُمّردة.
األشكال امُلضافة تبدو كأهنا مجعت من قطع مستقلة.

األشكال املطروحة تبدو كأهنا ُحِفرت أو ُقِطعت من شكل ما كان كامال فيام سبق.
األشكال امُلتشّكلة أو املصبوبة تبدو كأهنا قد تشّكلت من مواد بالستيكية بتأثري قوة مبارشة.

األشكال امُلجّردة تبدو كأهنا ذات أصول جمهولة.
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كنيسة ثورنكراون 
)شكل مضاف/متناظر(

غوغنهايم بلباو 
)أشكال متشكلة ومصبوبة(

نوتردام )إضافة أشكال مصبوبة:
بيت الشالل  النوافذ مطروحة أو منقوصة من الشكل(

)شكل مضاف، غري متناظر(

ل شكل جمرد/ ُمَشكَّ

شكل مطروح



تبدأ الطريقة الفعالة لتقديم املرشوع بصورة شفوية باألمور العامة وصوال إىل األمور اخلاصة.
حّدد املشكلة التصميمية.. 1
ناقش القيم، وجهات النظر، والتوجه الذي جلبته للمشكلة التصميمية.. 2
قم بوصف عمليتك التصميمية، وأهم االكتشافات واألفكار التي صادفتك عىل طول الطريق . 3

التصميمي.
حّدد الفكرة أو املفهوم املوحد الذي انبثق من هذه العملية. وادعمها برسوم توضيحية.. 4
شارحا . 5 وجمسامتك  توضيحية(  صور  واجهات،  مقاطع،  )خمططات،  رسوماتك  بتقديم  قم 

عالقتها مع الفكرة.
اخترب أدائك وثقتك بنفسك بعمل نقد ذايت.. 6

احذر أن تبدأ تقديمك للمرشوع بقولك »حسنا، هنا الباب األمامية للمرشوع ثم.. «، ما مل يكن 
هدفك من التقديم أن يصابوا بامللل أو النوم.
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أبعاد البناية مُتثل حالة مجالية للكيفية التي ُبنِيت هبا.
حتوي  الن  متيل  1800م(  عام  هناية  احلديثة  البناء  طرق  ظهور  قبل  بني  )ما  التقليدية  العامرة 
حتوي  ما  عادة  احلديثة  البنايات  بينام  عمودية،  استطالة  ذات  نِسُبها  ونوافذ  قصرية   )spans(باعات

باعات ذات امتداد أطول ونوافذها ذات نسب أفقية.
إن هذه النسب العمودية للمباين التقليدية هي بسبب كون عتبات احلجر واخلشب )الدعامة األفقية 
لفتحتها( ذات أطوال حمدودة حسب ما كان متوفر أو ما ُصنع ونقل من مكانه باليد. الطريقة الوحيدة 

لصنع نافذة كبرية هو عندما يكون عرضها حمدود لدرجة جيعلها تبدو طويلة.
األبنية  نوافذ  إن  باعات طويلة. لذلك  بالفوالذ واخلرسانة تسمح بوجود  البناء احلديثة  إن ُطرق 
املعارصة تكون ذات نِسب معينة وغالبا ما تعطي نِسب أفقية. أو عىل األقل يف جزء منها ألهنا بذلك 

متيزها بصورة مجالية عن األبنية التقليدية.
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متتاز املباين الرتاثية بكون ُجدراهنا سميكة، بينام املباين احلديثة ُجدراهنا نحيفة.
بسبب  اجلدران سميكة  البناية، حيث تكون  بدعم وزن  التقليدية  باملباين  السميكة  اجلدران  تقوم 
تلقيها أمحال ثقيلة من الطوابق واألسطح واجلدران التي فوقها والتي بدورها حتول هذه األوزان إىل 

األرض.
فعىل سبيل املثال، إن اجلدران اخلارجية ملبنى )مونادنوك( أكثر سامكة عند القاعدة بستة أقدام )أكثر 
من مرت وثامنون سنتمرتا(. إن أغلب املباين احلديثة تستعمل قوالب من الفوالذ أو أعمدة خرسانية مع 
إىل األرض. تكون اجلدران اخلارجية مالصقة  املبنى  اهليكلية ونقل محل  أفقية لدعم األمحال  دعائم 
ومدعومة من هذا القالب ولذلك تقترص فائدهتا عىل الدعم ضد الظروف اجلوية فقط. ونتيجة هلذا 
يمكن للجدران أن تكون أخف بكثري من سابقاهتا يف املباين التقليدية. وعىل الرغم من منظرها فإهنا 
ال ترتكز عىل األرض. فعىل سبيل املثال، عندما يتم إكساء ناطحة سحاب بحجر أو طوب فإن هذه 
األمحال ليست مرتاكمة عىل األرض عىل مدى ارتفاع البناية ألربعني طابق ولكنها مدعومة بواسطة 

هيكلها البنائي وموزع يف كل طابق أو اثنان.

59



بناية مونادنوك، شيكاغو، 1891
املعامريني، بريهنام و رووت



تستخدم األبنية الرتاثية الصيغة الثالثية، أو صيغة القاعدة - اخلرص - القمة.
يتم تصميم قاعدة املبنى التقليدي عادة بشكل يفصح عن دعمها اهليكيل للطوابق العليا وعن كيفية 
نقلها هلذه األمحال إىل األرض. إال إن القاعدة عادة ما تكون مزيفة حيث تبدو األحجار ومونة البناء 
أو  التاج  التقليدية فهي مثل  املباين  القمة يف  أما  ثقيلة جدا وسميكة.  القاعدة  أن  مشكلة بطريقة عىل 

القبعة بشكل رمزي حيث ُيعلن يف سامء املدينة عن غرض أو روح هذه البناية. 60





»القليل يعني الكثري.«)*( 
لودفيغ ميس فان دروه       

Less is more )*(
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منزل فارنسهورث، بالنو، إيلينويس، 1951
املعامر ميس فان ديروه



»القليل يعني امللل.«)*(
    

روبريت فنتوري     
التعلم من الس فيغاس     

Less is a bore )*(
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منزل فانا فينتوري، فيالديلفيا، بينسلفانيا، 1962
املعامر روبرت فنتوري



التغيريات عىل خمططات  إدخالك بعض  الناس عند  يعثر هبا  دايك(  فان  أدرج )دك  جتنب وضع 
الطوابق)*(.

إن وجود درجة واحد بني مستويني يعد شيئا نادرا ما يكون كافيا إلحداث متييز بني الفضاءات. 
يف أغلب األحيان يصبح عثرة لألشخاص وتنتج عنه دعاوى قضائية. بينام سيصبح من املالئم جدا 

وضع ثالثة أدرج كحد أدنى.

)*( يشّبه الكاتب هذه األدرج بممثل أمريكي كوميدي اسمه )دك فان دايك( املعروف بوقوعه عىل مؤخرته بشكل مضحك.
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تدويره  املبنى حاول  أو أي يشء يف  أعمدة  أو شبكة  لطابق  ما  أو تريف خمطط  بتدوير  ُقمت  إذا 
بشكل جيعله ُيلّمح إىل شيئا ما.

وضع كل من األعمدة، الفضاءات، اجلدران أو غريها من العنارص املعامرية األخرى بشكل غري 
هنديس ألنك رأيتها عىل هذه الشاكلة بطريقة عرصية يف جملة معامرية يعد تربير تصميمي ضعيف. 
أما األسباب األفضل للقيام بذلك قد تكون لغرض خلق فضاء للتجمع، أو لتحديد ممر احلركة، أو 
الرتكيز عىل املدخل، أو فتح مشهد برصي يعرض نصب ما، أو بام يالئم هندسة الشارع، أو موجه نحو 

الشمس، أو يشري إىل اجتاه مّكة املكرمة.
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حاول دائام إظهار األعمدة اإلنشائية يف خمططك الطابقي، حتى يف املراحل املبكرة جدا من العملية 
التصميمية.

إن إظهار النظام اإلنشائي يف خمططك الطابقي خالل العملية التصميمية حتى لو كان يف مرحلة 
مبكرة جدا ولو كانت جمرد نقاط أو فقاعات سيساعدك عىل التنظيم أكثر وسيساعدك عىل تصور ما 
ألن  النهائي،  اإلنشائي  بالتصميم  التحكم  عىل  ويساعدك  حقيقي  كمبنى  إنتاج  من  بتخطيطه  قمت 
املهندس  حيدده  إنشائي  نظام  لفرض  سيتعرض  كايف  بشكل  اإلنشائي  اجلانب  يأخذ  ال  الذي  املعامر 

اإلنشائي قد ال يكون مرغوب فيه بنظر املعامري.
عادة ما تكون املسافات ومواضع األعمدة ذات وحدة برصية وبالنسبة للكفاءة اإلنشائية فإن املباين 
ذات األعمدة اخلشبية والقوالب حتوي عىل صف من أعمدة أو جدران حاملة كل 10 إىل 18 قدم )3 
إىل 5 أمتار تقريبا( بينام املباين ذات املقياس التجاري من الفوالذ واخلرسانة تكون كل 25 إىل 50 قدم 
)7 إىل 15 مرت تقريبا(. أما النظام اإلنشائي لقاعات العرض والصاالت وفضاءات هبذا احلجم ترتاوح 

باعاهتا بداية من 90 قدم وأكثر )27 مرت تقريبا(.
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ليست األعمدة جُمّرد عنارص إنشائية بل هي أداة لتنظيم وحرص الفضاء.
الرئييس منها هو بكل تأكيد غرض إنشائي. ولكن لألعمدة فوائد ثمينة أخرى:  مع إن الغرض 
ُيمكن لصف من األعمدة أن حُيدد فضاء ما ويميزه عن الفضاء املوجود يف اجلهة األخرى، كام ُيمكن 
لصف من األعمدة أن ُيمّيز ممرات احلركة من فضاءات التجمع، ويعترب عنرص ُيسَتدل به داخل املبنى، 

أو تكون فائدة هذا الصف كعنرص إيقاعي يف الشكل اخلارجي للمبنى.
ختتلف أشكال األعمدة وكل شكل له تأثري إيقاعي خمتلف: تكون األعمدة امُلربعة أعمدة حُمايدة 
اجتاهيا، بينام األعِمدة املستطيلة تبدو كأهنا تؤرش إىل اجتاه ما، أما األعمدة امُلدّورة فتساعد عىل تقديمنا 
التقليدية  العامرة  بناء  طرق  يف  األعمدة  من  معقدة  أشكال  وتوظيف  استعامل  تم  متدفق.  فضاء  إىل 

إلحداث فضاءات متشابكة وغنية برصيا.
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بازيليكا القديس بيرت، روما فرتة البناء 1506 – 1615
املعامر دوناتو برامانتي



جيب عىل اإلظهار اجلرافيكي اجليد أن حُيقق اختبار العرشة أقدام )3 أمتار تقريبا(.
جيب عىل الرسومات واللوحات وما تشمله من عناوين وملصقات التي تقوم بتعليقها عند موعد 

تقديم معني أن تكون مقروءة من مسافة عرشة أقدام.
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)Section( صّمم يف املقطع
يقوم امُلصّممون اجليدون بالعمل واالنتقال من املخطط إىل املقطع ثم العكس مما يسمح لكل من 
املخطط واملقطع أن يتبادال املعلومات والقرارات التصميمية والتفاصيل. أما املصممون السيئون فعادة 
ما يشتغلون عىل املخطط ثم ينتقلون لرسم املقطع وكأنه ناتج لقرار سبق وأن تم اختاذه يف املخطط. 
ولكن يمكن القول بان املقاطع متثل حوايل 50% من جتربتنا يف بناية ما، يف احلقيقة بعض املواقع )ذات 
االنحدار القوي( وبعض األبنية من النوع الذي يتطلب فضاء داخيل عايل أو إدارة االتصال بني عالقة 
الطوابق العمودية بحذر، أو األبنية التي يكون الضوء الطبيعي فيها فائق األمهية، كل هذه احلاالت 

وغريها تتطلب أن يتم التصميم أحيانا يف املقطع قبل أن نفكر حتى يف رسم خُمطط للطابق.
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فرضية عشوائية غري مؤكدة
يعكس خمطط البناية منطقها التصميمي، أما املقطع فُيجّسد التجربة احلسية فيها.
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)Perspective( صمم يف املنظور
يكون املعامريون خرباء يف قراءة وتأويل إمالءات الرسومات )خمططات، مقاطع، واجهات( ولكن 
حتى أفضل املعامريني ال يمكنه فهم كل يشء عن بناية ما هبذه الطريقة. حاول رسم منظور ختطيطي 
سواء كان ذو نقطة واحدة أو نقطتني لداخل البناية أو خارجها خالل سري العملية التصميمية حيث 
سيساعدك هذا يف اختبار الكيفية التي سيظهر فيها املبنى، كيفية عمله، وسيساعدك عىل اإلحساس 
ثنائية  الرسومات  يف  واضحة  تكن  مل  التي  امُلتاحة  التصميمية  الفرص  وختيل  دقيقة  بصورة  بالتجربة 

األبعاد. 70





كيف ترسم )Sketch(ملنظور ذو نقطة واحدة لفضاء داخيل مستطيل الشكل:
ارسم اجلدار األخري يف الغرفة بِنَِسب صحيحة. كام يف الرسم عىل سبيل املثال إذا كان عرض اجلدار8 . 1

أقدام )2.5 مرت( وارتفاعه 12 قدم )3.6 مرت( فمعنى هذا أن عرضه يساوي ثلثان من ارتفاعه.
ارسم خط أفقي خفيف )HL( عرب الصفحة، سيمثل هذا اخلط مستوى النظر األفقي للعني.إذا كان . 2

أقدام   5 )HL( سيكون حوايل  نظرك  فإن مستوى  إنشات )حوايل 1.7 مرت(  أقدام و6   5 طولك 
)1.52 مرت( أي مخسة أثامن ارتفاع اجلدار.

موقعك كمشاهد هلذه . 3 التاليش  نقطة  األفقي. ستمثل  اخلط  امتداد  )VP(عىل  التاليش  نقطة  ارسم 
اللقطة بالنسبة للجدار اجلانبي. يف الرسم املوجود هنا فان املشاهد يبتعد 3 أقدام )حوايل مرت( من 

اجلدار املوجود عىل اجلهة اليرسى.
بصورة . 4 مدها  ثم  اجلدار،  لسطح  الزوايا  امتداد  )VP(عىل  التاليش  نقطة  من  خفيفة  خطوط  ارسم 

أغمق باجتاه حدود اللوحة. األجزاء الغامقة من هذه اخلطوط ستصور احلدود اخلارجية للفضاء.
5 . )HL(لوضع شخص طوله يشابه طول املشاهد ضع منتصف رأسه أو رأسها عىل منتصف خط األفق

ثم ُقم بتكبري أو تصغري حجم الشخص لتحديد اخللفية واملقدمة.
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صمم بواسطة املجسامت
بالكومبيوتر - تساعدك عىل فهم مرشوعك  أو  يدويا  املصنوعة  األبعاد -  الثالثية  امُلجّسامت  إن 
Mass-( الرسيعة  املباين  جمسامت  هي  التصميم  يف  فائدة  املجسامت  هذه  أكثر  إن  جديدة،  بطرق 
Model( التي تشكلت بمواد )مثل الطني أو الصلصال، الورق املقوى، املطاط، البالستك، الصفائح 
املعدنية، أو مواد منوعة عثرت عليها وما إىل ذلك( والتي بواسطتها تستطيع مقارنة واختبار قراراتك 

التصميمية بمختلف االعتبارات.
بل  تصميم  كأداة  منها  فائدة  فال  التفاصيل  بأدق  فائقة  وعناية  بدقة  ُصنعت  التي  امُلجّسامت  أّما 
غرضها هو توثيق القرارات التصميمية التي سبق وأن اخّتذهتا بدال من مساعدتك عىل تقييم األفكار 

قيد االختبار.
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الكتل  عالقات  يف  التعامل  كيفية  معرفة  هو  ُمتقن  بشكل  طابقي  خمطط  لتنظيم  مفتاحني  أهم  إن 
املصمتة واملفرغة ومعرفة حل وتوزيع احلركة.

ألغراض التصميم بطريقة فكرية، تصور إن الوظيفة األساسية ملبنى - غرف احلاممات، غرف اخلزن، 
املساحات امليكانيكية، أعمدة املصاعد، سالمل احلريق، وما شابه ذلك - تصورها بأهنا تكوينات مصمتة. 
أّما الفضاءات األساسية أو التكوينات الفراغية غالبا ما تكون جمتمعة مع بعضها البعض أو متموضعة 
امُلخّطط من  الرئيسية يف  الفعاليات  برنامج  ببساطة حيث تشمل،  أكرب مساحة  فهي  بجوار األخرى. 
هبو االستقبال، امُلختربات، العيادات، صاالت العرض، ُغرف القراءة يف املكتبات، صاالت التجمع، 
اجلمنازيوم، ُغرف املعيشة، املكاتب، فضاءات املصانع وهكذا. إن حل أو تصميم خمطط طابقي يعني 

خلق عالقات عملية وممتعة بني هذه املساحات الفراغية ومساحات الربنامج الرئيسية.
برنامج املساحات مع األدرج  الناس - جيب أن تربط  املبنى - حيث يميش  إن ممرات احلركة يف 
وهبو املصاعد بطريقة منطقية ومثرية لالهتامم من الناحية اجلاملية. فعىل النظام احلركي أن يكون حملول 
بفعالية عالية )خصوصا يف حاالت احلريق( وبصورة مجالية أيضا مما يقدم مفاجأة سارة ومشاهد غري 

متوقعة وزوايا ساحرة وتنويعات ضوئية مالئمة وجتارب برصية أخرى عىل طول الطريق.
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ُيمكن تطبيق فكرة لويس خان »الفضاء اخلادم والفضاء املخدوم« عىل الكثري من أنامط املباين التي 
ُنكّلف بتصميمها يف أستوديوهات التصميم املعامرية مثل املتاحف، املكتبات، والبنايات املختلفة.

فكرة الفضاءات اخلادمة\املخدومة هي فكرة مماثلة لرتتيب عالقات الكتل بالفضاءات أو الفضاءات 
فيام بينها. قام لويس خان بجمع الفضاءات اخلادمة باحرتافية بحيث تقوم بتلبية االحتياجات الوظيفية 

للمبنى وبنفس الوقت ُتعطي إيقاعات شاعرية بشكل هادئ للتكوين بصورة عامة.
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متحف كيمبل للفنون، فورت وورث، 1972
املعامر لويس خان



ند حماولة رسم جسم ما، حاول أوال رسمه بإطاره كصندوق حيتويه.
ألن املباين متُلك حواف صارمة وغالبا ما تكون مستقيمة، مما يسهل من رسمها بخطوط سهلة. عىل 
كل حال فإن أغلب األشياء التي يقوم برسمها املعامريون كالسيارات، األثاث، األشجار، األشخاص 
ال تكون ذات خطوط مستقيمة. فعندما يبدو هذا اجلسم معقدا بعض اليشء يف الرسم ابدأ برسمه يف 

شكل الصندوق الذي حيتويه ثم تابع برسم اجلسم يف داخل هذه احلاوية املبسطة.
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بالغ يف مساحة التصميم.
يف ُمستهل العملية التصميمية، حاول تصميم الفضاءات أكرب بـ 10% من احلجم املطلوب وامُلقّدر 
العملية  تقدم  خالل  ستظهر  أخرى  فضائية  حاجات  وجود  بسبب  وذلك  الفضائي.  الربنامج  يف 
التصميمية من غرف ميكانيكية، أعمدة إنشائية، خمازن، ممرات حركة، سامكة اجلدران، ومئة يشء آخر 

مل تكن احلاجة إليه ُمتوّقعة أثناء كتابة الربنامج الفضائي.
الغرض  ينبغي ولكن  ما  التصميم ليس تصميم مبنى أكرب من  املبالغة يف مساحة  الغرض من  إن 
هو تصميم مبنى باحلجم املناسب ويفي باملتطلبات. أما يف بعض احلاالت النادرة عندما تكون هذه 
الفضاءات التي بالغت هبا زائدة عن احلاجة سيكون من السهل تقليصها، أسهل بكثري من تصميمها 

ثم حماولة تكبريها بكل تأكيد.
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ال يوجد نظام تصميمي مثايل، وال ينبغي أن يكون كذلك.
يعيق املصممني أحيانا بحسن نية ولكن بصورة خاطئة اعتقاد بأن احلل التصميمي اجليد جيب أن 
يكون ُمَنّظم بِشكل مثايل وحييط بكل سامت الشكل التصميمي بدون استثناء. ولكن عدم توافق بعض 
احلاالت الشاذة قد ُيغني وُيزيد من سامت مرشوعك اإلنسانية، بالفعل فبعض االستثناءات لقاعدة ما 

قد تكون أكثر إثارة من القاعدة نفسها.
77



تفاصيل واجهة، قاعة سيمون، معهد ماساشوستس التقني، 2002
املعامر ستيفن هول



»ال يكمن نجاح أي تفة يف خلوها من األخطاء، بل يف حقيقة األمر نحن نتغاىض عن األخطاء. 
ولكن يكمن نجاحها عىل كمية اإلقناع التي يملكها العقل الذي قام بتوصيل وجهة نظره هبذه الطريقة.«
فريجينيا وولف
»موت العث«
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املعاكسة  اجلهة  يف  احلريق  سالمل  وضع  دائام  جيب  التصميمية  العملية  من  املبكرة  املراحل  يف  حتى 
للمبنى الذي تصممه.

خمارج  ولكن  احلريق  سالمل  وجود  من  أمهية  أكثر  بأشياء  مشغول  املعامر  بأن  التفكري  السهل  من 
الطوارئ تلك هلا أمهية كبرية يف صفات املبنى العامة. إذا مل تقم بغرس هذه احلامية بعني االعتبار يف 
العملية التصميمية فتوقع أن تقع يف جدال للدفاع حول المباالتك أمام حكم ما وجلنة حتكيمية يف يوم 

ما.
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كحد أدنى فان املطلوب هو نصف القطر

الطول القطري



ئ من عناوين اللوحات من أجل إبراز قيمة التصميم. هدِّ
املعامرية  األحرف  عىل  للتأشري  الرأس  سميك  إزميل  ذات  اللون  خفيفة  املاركر  أقالم  استعمل 

الصغرية يف الكتابة، ثم زخرف حول األشكال الناجتة بقلم أسود نحيف.
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اكتسابك السيطرة عىل سري العملية التصميمية جيعلك تشعر كأنك فقدت السيطرة عليها.
العمليات  العملية التصميمية ُمهيكلة ومنهجية، ولكنها ليست عملية ميكانيكية.  غالبا ما تكون 
امليكانيكية هلا نتائج حمددة مسبقا، ولكن العملية اإلبداعية عبارة عن كفاح إلنتاج يشء مل يكن موجود 
من قبل. كونك ُمبدعًا حقيقيا يعني بأنك ال تعرف ما هو قادم وال إىل أي اجتاه أنت ذاهب يف العملية 
التصميمية رغم كونك مسؤول عن قيادة هذه العملية التصميمية. سيتطلب هذا شيئا جديدا وخمتلفا 
من التحكم التقليدي االستبدادي، قم بإرخاء حبل اخلوذة يف هذا الكفاح، سيكون هذا شيئا مساعدا 

عىل األرجح.
حتىّل بالصرب، ال تقلد رسوم شعبية لعملية إبداعية سابقة وكأن إهلاما قد أتاك وختلط احلابل بالنابل. 
ال حتاول أن حتل مبنى معقد يف جلسة واحدة أو أسبوع واحد، تقبل القلق والشعور بالضياع الذي 
يرتاءى إليك كثريا خالل العملية التصميمية. ال تبحث عن إراحة نفسك من اخلوف ثم تقوم بربط 

نفسك بحل تصميمي سابق ألوانه واعتامده، ألنك سترتكه الحقا ولن حتمد النتائج املرتتبة عليه.
81





ال يتم التوصل إىل طراز معامري عرب جمهود ذهني بوعي والغرض منه خلق مظهر معني. بل هو 
نتيجة غري مبارشة وعرضية ملراحل شمولية.

إن الذين قاموا ببناء البيوت األمريكية الكولونيالية)*( سنة 1740 مل يفكروا كام يفكر البعض يف 
ُبنيت  مثل هذه األيام »حسنا، تعجبنا البيوت الكولونيالية وسنبني واحدا«. بل عىل العكس. حيث 
هذه البيوت بكل معقولية باملواد والتقنيات التي كانت متوفرة وقتها. وكانت عني املصمم حساسة 
ومتفهمة للنسبة واملقياس والتناغم. النوافذ الكولونيالية حتوي عىل ألواح زجاجية صغرية ومتعددة 
كانت  يومها  متوفرة  كانت  التي  التقنيات  ألن  بل  كولونيالية  تبدو  أن  يف  الرغبة  وجودها  يمثل  ال 
تسمح هلم بإنتاج ونقل صفائح ذات أحجام صغرية فقط من الزجاج. مصاريع النوافذ كانت وظيفية 
نتجت  التي  الكولونيالية  العامرة  إن  الشمس.  لتوفري ظل من  التحكم هبا  إمكانية  للزينة مع  وليست 
من هذه االعتبارات مل تكن معمولة حسابيا، بل ببساطة كانت هذه البيوت األمريكية كولونيالية ألن 

الكولونياليني كانوا كولونياليني.
من  الفرتة  يف  أخرى  ودول  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  انترش  طراز  عن  عبارة  االستعامرية  أو  الكولونيالية،  )*( العامرة 

1600م وصوال إىل القرن التاسع عرش شمل عدة مبان من بيوت، كنائس ومبان حكومية )املرتجم(.
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.zeitgeist أهم مساعي التصميم هو التعبري عن »روح العرص« أو الـ
إن الـ »zeitgeist« مصطلح أملاين يعني تقريبا »روح العرص«. هو األخالقيات أو مستوى الوعي 
لعرص ما، واملزاج العام لناس هذا العرص، فحوى احلديث العام، طعم احلياة اليومية، امليول الفكرية 
والتمُيز الذي يقع ضمن مسعى اإلنسان. بسبب روح العرص فإن امليول أو النزعات واالجتاهات متيل 

الن حتدث يف كل من األدب، الدين، العلم، العامرة، الفن، وبقية احلقول اإلبداعية األخرى.
إنه ملن املستحيل أن نحدد ولو بصورة تقريبية العصور واحلقب يف تاريخ اإلنسان ولكن عىل كل 

حال يمكننا أن ُنلّخص االجتاهات الفكرية األساسية يف الغرب كاآليت:
العرص القديم: ميل لقبول حقائق مستندة عىل أسطورة.

العرص الكالسيكي )اليوناين(: تقدير عايل النظام، عقالنية، ديمقراطية.
عرص القرون الوسطى: هيمنة حقائق األديان امُلنّظمة.

عرص النهضة: اعتناق ُكيل للعلم والفن.
عرص احلداثة: تفضيل احلقائق املكتشفة عرب املنهج العلمي.

عرص ما بعد احلداثة )احلايل(: ميل إىل االعتقاد بأن احلقيقة نسبية أو معرفتها مستحيلة.
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وجهتا نظر يف العامرة
العامرة مترين يف احلقيقة. إن املبنى اجليد مسؤول عن املعرفة العاملية ويكون رصيح كليا بالكيفية 

التي يعرب هبا عن وظيفته ومواد بنائه. 
منّصة  اجتامعية،  حرضية  أساطري  إلذاعة  حلبة  القصص،  إلخبار  عجلة  الرسد.  يف  مترين  العامرة 

ملرسح احلياة اليومية.
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ملّح بلطف إىل نوعيات مواد البناء بدل من أن تقوم برسمها بصورة واقعية.
ستبدو الرسومات املعامرية - سواء كانت منتجة يدويا أو بالكومبيوتر - كرتونية الشكل إذا َجعلت 
»الطوب« طوب أمحر و»السطح« إسفلت اسود. جّرب استعامل ألوان مغسولة أو ما شابه حيث تكون 
موحية أكثر من ما لو كانت بصورة واقعية. كذلك ال ترسم كل قطعة من اآلجر يف حائط اآلجر ) 
الطابوق(، أو كل حىص مفردة يف سطح من احلىص، أو كل بالطة من أرضية طابق من البالط. بل قم 

بشكل انتقائي بالتلميح إىل نوعيات املواد املستعملة.
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بالكونة
أنتيبيس، فرنسا



تّكم بإدارتك لذاتك.
ملا  ز من خالل تصميمك ملبنى جيد أو ممتاز، ال ُتعط اهتامما  التميُّ إذا كنت تسعى للحصول عىل 
تريده أنت هلذا املبنى أن ُيصبح، بل عىل العكس قم بالسؤال: ماذا يريد أن يصبح هذا املبنى؟ جيب عىل 
املشكلة التصميمية أن ُتعالج برشوطها اخلاصة: متطلبات الزبون، طبيعة املوقع، حقائق ومعلومات 
برنامج املبنى، والكثري غري ذلك. هذه العوامل تشري إىل نظام متأصل جيب إن يتم االعرتاف به قبل أن 

تدخل مرحلة التعبري عن الذات يف العملية التصميمية.
أداء لوين  املسعى اإلنساين،  أمور كبرية يف عملك - مثل  التعبري ومالئمة  يتم  أن  كافح من أجل 
اإلنشائية  الفرص  واخلاصة،  العامة  الفضاءات  بني  التداخل  معني،  ملمس  ذو  حائط  عىل  ما  لضوء 
واجلاملية املتوفرة يف مواد البناء احلديثة - وبتلبية متطلبات من هذا املستوى ستجد مجهورا مستمتعا 

بعملك. 86





بعض الفضاءات الداخلية يمكن هلا أن تقوم بتنشيط احلركة يف الداخل وجيب عليك تديد مكاهنا 
بحذر. متارس هذه الفضاءات دور املرساة.

إن هذه املرساة أو املثبتات هي عنارص الربنامج التي تقوم بسحب الناس إليها. مثل حمالت التسوق 
يف املراكز التجارية ألهنا تسحب الكثري من الزوار إليها. والناس الذين يتجهون إليها سيجذبون بكل 
الطريق املؤدي إىل  بالنظر عىل طول  بالطريق من حمالت صغرية ويصبحون متسوقي  ما هو موجود 
تنشأ عنها  املثبتات  احلالة ستنشأ عالقة غري متكافئة بني هذه  يبدو يف هذه  ما  الكبرية. عىل  املحالت 

فعالية اقتصادية وأيضا سينشأ شارع داخيل حيوي.
اآلن السؤال، هل هناك أي ُفرص إلحداث مثل هذه املثبتات يف مرشوعك؟ حاول وضع مكان 
املدخل ومكان غرف تغيري املالبس لصالة رياضية ملركز ترفيهي يف هنايات متعاكسة، باعد بني طاولة 
التسجيل واملصاعد لفندق ما مما يفرتض هبام أن يكونا، ضع مدخل مواقف السيارات وهبو املكاتب 
بمسافة أبعد من أن تكون مثالية بنظر الكثريين، ويف هذه املسافات حاول خلق جتارب معامرية مثرية 

للجمهور الذي قمت بأرسه فيها.
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سيبدو أي جسم أو سطح أو فضاء ما أكثر اتزانا وتكامال عندما تكون مفاصله الثانوية تدور باجتاه 
عكس اجتاه هندسية الشكل.

حاول حتزيز سطح مستطيل عىل امتداد أبعاده القصرية بدال من املوازية ملحوره األسايس. اقطع ممرا 
طويال بفواصل تعرتضه. حاول التالعب بتمفصل الفضاء املنحني بشكل شعاعي بدال من أن يكون 
ذلك بشكل مركزي. ويف النهاية عند ختطيطك لبالطات أرضية جرب أن كان توجيه حمورها الطويل 

نحو حمور الغرفة القصري سيكون أفضل.
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إن املباين املكونة لنسيج املدينة أو خللفيتها، هي املباين الطاغية لتكوين املدينة. أما األجسام أو املباين 
التي يف املقدمة هي مبان فائدهتا عىل غري فائدة البقية.

املباين  الناجحة  املدن  مجيع  يف  والتجارة.  للسكن  املستعملة  املباين  هي  للنسيج  املكونة  املباين  إن 
املكونة للنسيج تشكل مادة متامسكة امللمس وهو دليل عىل نسيج اجتامعي كامن فيها.

أما املباين البارزة فهي كنائس، جوامع، مبان حكومية، إسكانات بارزة، معامل مدنية، وما شاهبا من 
اإلنشاءات حيث متيل ألن تكون بارزة بطريقة دراماتيكية من السياق الذي حيتوهيا.
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حاول طي الرسومات ألغراض النقل واحلفظ جاعال وجه الصور إىل األعىل.
سيساعد هذا عىل بقائها مستوية عند فرشها عىل الطاولة أو عند حماولة تعليقها عىل حائط لعرضها.
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حاول البناء بُمحاذاة الشارع.
عند تصميمك ملبنى ضمن سياق حرضي حاول وضع مقدمته عىل اخلط الذي يبدأ عنده الشارع 
ما مل تكن هناك أسباب جتربك عىل عكس ذلك. احلقيقة قد يبدو املبنى جذابا أكثر ومتميزا إذا سحبته 
إىل اخللف كام فعل بعض معامريي احلداثة. ولكن طبيعة احلياة يف املنطقة احلرضية تستوجب القرب 
وسهولة الوصول إليها مشيا. إن وضع مبناك إىل اخللف قليال من الرصيف جيعل الوصول إليه أكثر 
إىل إضعافه  باإلضافة  الطابق األريض  االقتصادية ملساحة  يقلل اجلدوى  السبيل كام  لعابري  صعوبة 

لتعريف الشارع الفضائي.
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»حاول دائام تصميم يشء ما مع األخذ بنظر االعتبار حميطه األكرب منه، ُكريس بالنسبة لُغرفة، ُغرفة 
بالنسبة لبيت، بيت بالنسبة ملنطقة، املنطقة بالنسبة ملخطط املدينة.«

إلييل سارينني
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آليات العمل الرئيسية التي تقوم احلكومة بواسطتها بتنظيم تصميم املباين هي:
أحكام التقسيم ZONING CODES تتعلق بصورة عامة بالكيفية التي يرتبط هبا املبنى بمجاوراته. 
الكثافة،  االرتفاعات،  وهكذا(،  صناعي،  جتاري،  )سكني،  االستعامالت  من  كل  بتنظيم  تتعلق  كام 

حجم البناء، االرتدادات من خطوط امللكيات واملواقف.
أحكام البناء BUILDING CODESتتعلق بصورة عامة مع كيفية عمل البناية يف حد ذاهتا. تنظيم 
البناء عىل االشتعال(، استهالك  البناء، مساحة الطابق )تزيد كلام قلت قابلية مواد  ميزاهتا مثل مواد 

الطاقة، أنظمة الوقاية من احلرائق، اإلنارة الطبيعية، التهوية وما شابه ذلك.
ذوي  األشخاص  أجل  من  وتزود   ACCESSIBILITY CODES املوقع  يف  الوصولية  أحكام 
بمنحدراتRamps، سالمل، درابزين،  املبنى  تزويد  يتم  املباين حيث  االحتياجات اخلاصة الستعامل 
الوصولية  أحكام  إن  أخرى.  وميزات  اإلنارة،  ومفاتيح  الكاونرت  ارتفاع  الفتات،  خاصة،  مراحض 
ADA )American with Disabilities Act(. مع إن الواليات اخلمسني األخرى  الوطنية يسمى 

لدهيا قانوهنا اخلاص هبذا الشأن. 93





البطة هي بناية تعرض معناها بطريقة حرفية)*(

)*( مبنى البطة مبنى مشهور بني يف الواليات املتحدة األمريكية عام 1931م وهو عبارة عن مبنى بشكل بطة ممثل بشكل مبارش 
بدون أي رمزية. 94



مبنى سلة لونغابريغر، نيوارك، اوهايا، 1997
NBBJ املعامريون



ُيعد املبنى ذو السقيفة املزينة مبنى ذو شكل تقليدي ولكنه حيمل معاين إىل اآلخرين بواسطة الفتة 
أو زينة معامرية.
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املعنى الذي يصل إىل املتلقي 
بواسطة رمز معامري

املعنى الذي يصل إىل املتلقي 
بواسطة القطع



يشغل الناس يف الصيف مسافة عرضها 22 إنش )ما يقارب 36 سم( بينام يف الشتاء 24 إنش )ما 
يقارب 51 سم(. 
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القيود ُتشّجع عىل اإلبداع.
ال تتضايق من املشاكل التصميمية - موقع صغري جدا، طوبوغرافية صعبة، مسافة بالغة الطول، 
ذوق غري مألوف يف مواد البناء، متطلبات متناقضة من الزبون - حيث تكمن املشكلة يكمن معها احلل 

التصميمي!
هل انحدار املوقع بشكل حاد يزيد من صعوبة املبنى؟ إذن هناك عالقة عمودية رائعة بني الفضاءات 
بواسطة أدرج، منحدرات Ramps، مصاعد. هل هناك حائط قديم وقبيح مواجه ملبناك؟ حاول العثور 

عىل طريقة لتأطر منظره حيث يصبح مثري وبارز. 
هل طلب منك أن تصمم ضمن موقع أو مبنى أو غرفة ضيقة جدا وعميقة الطول؟ حاول جعل 

هذه النسب عبارة عن رحلة مثرية تكافئ من يصل إىل النهاية بيشء عظيم.
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»اخلطر«  عىل  األول  يدل  أبجديان:  حرفان  من  »مصيبة«  كلمة  يكون  الذي  الصيني  الرمز  يتألف 
واآلخر عىل »الفرصة«.

ليست املشاكل التصميمية باليشء الذي يتوجب هزمه، بل هي ما ُيفرتض بنا أن نقوم بمعانقته. إن 
أفضل احللول التصميمية ال تُغض النظر عن املشكلة هنائيا، بل تتقبل املشكلة عىل أهنا حالة مهمة يف 

العامل. بل كثريا ما تكون احللول املبدعة عبارة عن إعادة تعريف املشكلة بشكل أكثر فصاحة.
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فقط افعل شيئا ما.
الوصول  تنتظر  ال  وعملك،  تفكريك  بشل  التصميمية  املشكلة  هبا  تقوم  مرحلة  إىل  تصل  عندما 
ملرحلة من الوضوح قبل أن ترسم. فالرسم ليس جمرد وسيلة لوصف حل املشكلة التصميمية، بل هو 

بحد ذاته طريقة للتعلم أكثر عن املشكلة املراد حلها.
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أعطه اسام.
عندما تصل إىل فكرة تصميمية، )بار تيـه(، أو فكرة شاردة، قم بإعطائها اسام. »الكعكة النصف 
قة«، »لِقاء الُغرباء«، وغريها من هذه الكنيات ستساعدك  مأكولة«، »املكعب املتآكل«، »الُكتل املُخرَتَ
عىل أن تعرف عن ما صنعته أكثر بِنفسك. مع تطور العملية التصميمية ستربز أفكار أقوى، اسمح 
هلذه األفكار أن تأخذ أسامي جديدة وحتل حمل األسامي القديمة لُتهَجر األسامي القديمة ويطوهيا 

النسيان.
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يبلغ املعامريون أوج عطائهم ونضجهم يف سن متأخرة.
يصل معظم املعامريون إىل ذروة مستواهم املهني يف عمر 50 سنة تقريبا!

قد ال توجد حرفة أو مهنة أخرى تتطلب من ممارسها أن يدمج هذا الكم الواسع من املعرفة وجيعله 
يشء حمددا واقعيا ومتامسكا كالعامرة. عىل املعامر أن يكون مطلع عىل التاريخ، الفن، علم االجتامع، 
كام  حتىص.  وال  تعد  ال  أخرى  واختصاصات  السياسة،  الرمزية،  البناء،  مواد  النفس،  علم  الفيزياء، 
احتوائها  مع  األرضية  واهلزات  املناخ  تقاوم  البناء،  ألحكام  ختضع  بناية  ينتج  أن  املعامر  عىل  وجيب 
عىل مصاعد وأنظمة ميكانيكية تعمل بشكل ممتاز وتلبي متطلبات مستخدميها من الناحية الوظيفية 
والعاطفية. إن تعلم دمج هذه املتطلبات العديدة يف منتج متامسك يأخذ وقتا طويال تتخلله العديد من 

املحاوالت واألخطاء.
إذا كنت تنوي أن تكون يف جمال العامرة، فتمسك هبا عىل طول طريقك املهني،، ألهنا تستحق ذلك.
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